
Umpaís cheio de padrinhos e afilhados

PAULASÁ

Morais à presidênciaAcandidaturade IsaltinodaCâmara deOeiras
teve sempre todos os
ingredientespara ser

polémica O passado do ex au
tarca o facto de tersido conde
nadoporcorrupçãopassivae
fraude fiscal e ter estado preso é
paramuitosmotivomais do que
suficientepara quenão regresse à
vidapolítica E com acrescidas
razõespor ser candidato aum
cargo executivo como é o depre
sidente de ummunicípio

Discordo destes Isaltino foi
condenado pagouapena que ti
nhaa pagar e quando saiu dapri
são eraumhomemlivre e com
todos os direitos cívicos resgata
dos A suacandidaturaindepen
dente é legítima e são os cidadãos
deOeiras que têm de ajuizar se
lhe querem renovar aconfiança
deumnovomandato Enessejuí
zo irão pesar comtodaacerteza
o passado como presidente da
câmara mas também omodo

como se comportou enquanto
político e cidadão
Mas o potencial de polémica

passavatambémpelo facto de
Isaltino avançar contra o antigo
afilhado PauloVistas que até se
candidatou em2013 nummovi
mento independente como
nome do padrinho político e do
qual saiu presidente da autar
quia Ébomdeverqueumcon
tra o outro agora em2017 não ia
ser bonito de assistir

Aroupa suja começou a ser la
vada coma rejeição pelo tribunal
deOeiras dacandidaturade Isal
tino por alegados problemas téc
nico legais que o candidato con
testa e dos quais vai recorrer Ver
se áse a candidatura tem
condições para avançar daqui a
uns dias

Aapimentar esta rejeição sur
ge umjuiz que decidiu em tribu
nal sobre a candidatura de Isalti
no quando é afilhado decasa
mento de PauloVistas e cuja a
mulhertrabalha desdemaio

nos ServiçosMunicipalizados de
Água e Saneamento deOeiras e
Amadora

Neste país cheio de padrinhos
e afilhados pequenino emalha
bituado a estas relações que
umasvezes ajudam a desblo
quearmuita coisa noutras aju
dam abloquear outra tanta es
perava se queummagistrado ti
vessemais discernimento para
pedir escusaparajulgarquando
tem ligações tão próximas com
umdos candidatos

Acandidaturade Isaltino até
podenão cumprir todos os requi
sitos legais não sei mas isso
deveria ter sido aferido porum
agente dajustiça que se querto
talmente independente do poder
político ao qualnãopudesse ser
apontadaqualquerfalha ética
comovai agora ser ajuizadopelo
Conselho Superior daMagistra
tura O senhorjuiz afilhado devia
abemdajustiçaevitar comarcas
onde sejulguem casos emque
hajapadrinhosàmistura
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